
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 69 
 DNE:   26.06.2017 JEDNACÍ ČÍSLO:     1121/2017/KS 

 

NÁZEV: 
 

Zeleň – sečení trávy 
 

 

ANOTACE: 
Informace o stávajícím stavu sekání trávy ve městě, návrh dalšího postupu. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  

1. vzala na vědomí informace o aktuálním stavu v sečení trávy ve městě Žďár nad Sázavou 
a schvaluje pokračování v plnění dle stávající smlouvy s firmou GFP service s.r.o., IČ: 
03786978ve městě 

2. schvaluje zaslání odpovědi na dopis pana  
  čj 33715/2017 obdržený dne 12.6.2017 ve znění dle přílohy 

 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
OKS 

Předkládá: 
 

 



 
Název materiálu: Zeleň – sečení trávy 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 3 

 
 

2. Dopis ohledně sečení v lokalitě Lučiny  
3. Návrh odpovědi na dopis ohledně sečení v lokalitě Lučiny 

Popis 
 
V loňském roce byl na základě nadlimitního výběrového řízení s aukcí na veřejnou zakázku vybrán 
zhotovitel pro sečení trávy ve Žďáru nad Sázavou 
viz: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_114.html, uzavřená smlouva uložena v části 
Veřejné dokumenty (https://zakazky.zdarns.cz/document_download_871.html ). 
 
Dodavatel nemá dostatečné kapacity pro řádné sečení trávy ve městě dle intenzitních tříd údržby a 
platné smlouvy a objednávek města. 
  
Možnosti dalšího postupu: 
Nejlepším řešením situace by bylo, aby stávající dodavatel byl schopen řádně – v odpovídající 
kvalitě a termínech plnit smlouvu. 
Protože problémy přervávají, je navrhováno odstoupit od smlouvy – dle ust. IX. odst. 4. Smlouvy – 
po opakovaném hrubém neplnění povinností ze smlouvy (nejméně druhém, písemně oznámeném) 
s tím, že doručeno je i v případě nevyzvednutí zásilky do třetího dne po předání doporučené 
zásilky poště k doručení. 
Zadat práce jiné firmě lze, jakmile bude ukončena stávající smlouva nebo jasný termín, od kdy 
bude ukončena, nelze vybírat na plnění a období, na které máme platnou smlouvu. 
Pokud odstoupíme od smlouvy, doručením odstoupení (3 dny) jsme bez dodavatele, tedy musíme 
obratem zadat jinému dodavateli. To nelze v režimu podle zákona o zadávání veřejných zakázek 
ani podle směrnice města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR), lze to přímým 
zadáním radou města – odůvodněním takového postupu je krizová situace, kdy stávající dodavatel 
neplní řádně, je s ním ukončena smlouva a v současném vegetačním období nedoporučujeme 
přerušit práce na dobu výběrového řízení na jiného dodavatele a teprve potom znovu pracovat – 
sekat trávu. Jednalo by se o VZMR na překlenutí období, po kterém bude probíhat řádný výběr na 
dokončení sečení do konce roku 2017, a to již v režimu zakázky dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 
Řešením situace, kdy dodavatel nemá dostatečnou kapacitu a neplní řádně, by tedy bylo 
rozhodnutí rady města o odstoupení od stávající smlouvy a současné rozhodnutí rady města o 
přímém zadání jinému dodavateli, a to na základě průzkumu trhu s následným jednáním,  tj. 
přímým zadáním zhotoviteli(ům) veřejné zakázky malého rozsahu tj, do max. částky 2 mil. Kč bez 
DPH. 
 
 
Geneze případu 
• Zadání zakázky na sečení trávy ve městě na základě nadlimitního výběrového řízení 

v minulém roce 
• RM č.j.: 1113/2017/OKS dne 12.06.2017: 
Rada města po projednaní bere na vědomí informace o aktuálním stavu v sečení trávy ve městě 
Žd'ár nad Sázavou a schvaluje pokračovaní v plnění dle stávající smlouvy s firmou GFP service 
s.r.o., IC:03786978 s tím, že ukládá odboru komunálních služeb provádět důslednou a pravidelnou 
kontrolu objednávkami zadaných termínu a kvality sečení, jejichž nedodržení je hrubým neplněním 
povinností vyplývajících ze smlouvy. Znova bude stav a další postup v sečeni trávy projednán na 
následující schůzi rady města. 
 

https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_114.html
https://zakazky.zdarns.cz/document_download_871.html


 
 Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
Písemná upozornění zhotoviteli na hrubé neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy – předána: 
22.5.2017, 31.5.2017 (převzato s připomínkou, dále 4.6.2017 reagoval zhotovitel mailem – 
odůvodnění do té doby vytknutých vad jejich nápravou ve smluvním termínu), 9.6.2017, 13.6.2017, 
16.6.2017 (převzato s výhradami) 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
Rada města po projednání  

1. rozhodla odstoupit od smlouvy uzavřené dne 31.08.2016 mezi městem a spol. GFP 
service s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 03786978 z důvodu opakovaného 
písemného upozornění zhotoviteli na hrubé neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy 

2. pověřuje starostu města, aby na základě provedeného průzkumu trhu zadal přímo 
veřejnou zakázku (zakázky) malého rozsahu na překlenutí nejbližšího období sekání trávy 
ve městě, a to včetně uzavření příslušné smlouvy (smluv) o dílo, které je podmíněno 
nabytím účinnosti odstoupení od stávající smlouvy dle odstavce výše.  

3. schvaluje zaslání odpovědi na dopis pana  
  čj 33715/2017 obdržený dne 12.6.2017 ve znění dle přílohy 

 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji neschválit návrh usnesení 
Doporučuji schválit variantní návrh usnesení 
 
 
Stanoviska  
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Mestsk)' urad ve Zd'are nad Sazavou 

ZiZkova 227/1 
Zd'ar nad Sazavou 

podatelnou 

ve Zd'are nad Sazavou, dne 8. 6. 2017 

Vee: Opakovane ne/seceni travy na lokalite bytovyeh jednotek Luciny (park a pfilehla prostranstvi) 

Sdeleni o stavu udrzby travnich ploeh 
Zadost 0 poskytnuti inforrnaee podle zak. c. 10611999 Sb. 0 svobodnem pfistupu k inforrnacim 

Zadost o trvale pfideleni teto lokality k seceni kosou me osobe. 

Sdeluji Rade Mesta, ze ke dni 2. 6. 2017 nebylo pfistoupeno k poseceni travy na v)rse uvedene 
lokalite. Jedna se o ploehu eea 1700 m2, kdy v)rse travy misty dosahla aZ 46 em. Uzil jsem tedy do 

jiste miry svepomoe, vzal obycejnou kosu, a v prubehu nasledujicieh 4 dnu jsem tuto plochu sam 
posekal, navic nasusil v seno, a jiz polovinu sena venoval soukromym ehovum koni a jednomu 

zemedelei. 

Tolik k obsahu meho sdeleni. 

Dale, die zak. c. 106/1999 Sb. o svobodnem pfistupu k informacim, si dovoluji pozadat Radu Mesta, 

anebo pfisl. odbor Mesta o sdeleni a poskytnuti informaee, jakou castku vztazenou na 1m2 inkasuje 
pfislusna povefena speeializovana firma za poseceni 1m2 travni plochy mestskyeh pozemku. Pro 
pfipad, ze smlouva s touto firmou neni postavena na fakturaci za 1m2, a periodieitu seceni pi'imo, 

zadam 0 sdeleni (odhadem, jinym v)rpoctem), jaka castka pfipadne teto firme obeene za dve poseceni a 

odklizeni travni hmoty z ploehy 1700 m2 . 
Toliko k zadosti. 

Nakonee si dovoluji pozadat Radu Mesta o trvale pfideleni eele teto lokality k rucnimu seceni kosou 
me osobe na zkusebni dobu 1 roku, kdy za toto seceni nepofuduji zadnou financni odmenu v 
korunaeh. Ovsem radi byehom, jako rodice 11 deti pfedskolniho a skolniho roku (za ktere pfedbefue 

toto podani cinim), ktefi zde zijeme, ziskali reciprocne shodnou castku jako pfispevek, dotaei, 
investiei nebo dar Mesta na dobudovanf detskeho hfiSte, ktere se naehazf uprostfed tohoto parku. Nynf 

je zde 1 hrazda z pocatku 70. let, jedna vyfazena opotfebena plastova skluzavka z roku 2003 a 
pomerne hezke a rozlehle (funkcnf) piskoviste z pocatku 90. let. Nemame ovsem v umyslu zakladat k 
tomuto jednorazovemu ucelu jakekoliv obcanske sdruzenf, a poneehavame na rade Mesta, zda a jak)'m 

zpusobem by byla tato dotaee mofua. Konkretne se nam v letosnim roee jedna o stavbu zakladnfho 

modulu ze dfeva, se sehudky a skluzavkou, oboustrannou dfevenou houpacku ze smrkoveho masivu a 
polozenf zamkove dlaZby v plose 8 m2 pod temito prvky. Shodou okolnosti, my rodice, jsme nekteff 
profesemi projektant, truhlar, tesaf a zednfk, uddbar - vykonavajfci sve profese jako osvc. 
Odbornost provedeni teehto prvku, ktere byehom pro sve deti do budoucna ehteli dale rozsifovat, je 
dana tez tim, ze komponenty ke vsem v)rse uvedenym prvkum budou nakoupeny v)rhradne jako 

eertifikovane od speeializovane firmy z Tisnova. Odhad nakladu k v)rse uvedenemu jsem pfedbefue 



urcil letos na 4000 Kc, coz si myslim, ze by pfibli.lne mohlo bYt kryto k Mestu usetfenych plateb za 
ne/seceni tnivy v teto lokalite. Mam soucasne za to, firma, ktera davno jiz mela posect na5i lokalitu 
porusila smlouvu, uzavfenou s Mestem, a tato castka by ji mohla bYt odectena z fakturace ve forme 
sankce. Mam zato, ie namisto fevu sekacek chceme, aby nam nam zde vonelo seno. 

K ryse uvedenemu zadam o odpoved' v zakonne lhute prostfednictvim sve datove schranky. 

 
 

 

pfiloha: fotodokumentace 

Obr. 1 - zpusob rucniho seceni kosou, 4. 6. 2017 



Obr. 2 - zpusob rucniho seceni kosou a suseni v seno, 4. 6. 2017 

Obr. - misto, kde by mely b)'t realizovano a dobudovano detske hi'iste, aktmilni foto 8. 6. 2017 



 

KB Žďár nad Sázavou IČ: 00295841 tel.: 566 688 111 e-mail: meu@zdarns.cz 
č. ú. 328751/0100 DIČ: CZ00295841 fax: 566 621 012 internet: www.zdarns.cz 

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 2017-06-08 
Naše zn.: …………../2017/MUZR 
 
Vyřizuje: Ing. Eva Křesťanová 
Tel.:  
E-mail: eva.krestanova@zdarns.cz 
 
Datum: 2017-06-21 

Vážený pan 
 

 
 

Vážený pane  

touto cestou reaguji na Váš dopis ze dne 8. 6. 2017 adresovaný radě města Žďáru nad 
Sázavou, konkrétně na žádost o trvalé přidělení předmětné lokality (park a přilehlá prostranství 
bytových jednotek Lučiny) k sečení kosou Vaší osobě.  

Děkujeme Vám za Váš zájem o údržbu veřejných ploch ve městě.  

Zájmem města je, aby sečení trávy na veřejných plochách přednostně řádně prováděla firma, 
která má s městem uzavřenou smlouvu o dílo  na zajištění těchto služeb. Bohužel v současnosti 
smluvní partner města není schopen séci městské pozemky v potřebných lhůtách a tuto situaci 
s ním řešíme. Vámi navrhované trvalé přidělení výše zmíněné lokality k ručnímu sečení kosou 
Vaší osobě na zkušební dobu 1 roku v této souvislosti nepřijímáme. 

Údržba a případné další rozšíření dětské hřiště je a bude standardně prováděna v rámci údržby 
a rozvoje obdobných ploch ve městě. Např. je i možné podat návrh na úpravu této lokality do 
participativního rozpočtu města, v této věci Vám bližší informace může podat komunitní 
koordinátorka paní R. Remarová – kontakt: radka.remarova@zdarns.cz, tel.: 566 688 396.    

 

S pozdravem 

 
 
 
Mgr. Zdeněk Navrátil 
starosta města 
 

http://www.zdarns.cz/
mailto:radka.remarova@zdarns.cz
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